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Vážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé Univerzity Karlovy!

V letech 2015 a 2016 jsme si na naší univerzitě při
pomněli dvě důležité události – 600 let od upá
lení Mistra Jana Husa a 700 let od narození čes
kého krále a římského císaře Karla IV., zakladatele
Univerzity Karlovy. V obou případech se jednalo
o výročí, která se týkala nejen naší Alma mater, ale
která měla i velký celospolečenský význam.
V letošním roce 2018 si připomínáme hned dvě
velká výročí: 670 let od založení Univerzity Kar
lovy a 100 let od vzniku Československé repub
liky, tedy od počátku naší moderní státnosti.
Cílem akcí pořádaných na UK je nejen tato výro
čí důstojně připomenout, ale i přispět k veřejné
debatě o moderních milnících československé/
české historie i současnosti.
První velké výročí, 670 let od založení naší uni
verzity, si připomeneme dubnovým slavnost
ním shromážděním akademické obce a zástup
ců veřejné sféry v Karolinu, udělením čestných
doktorátů významným osobnostem světové
vědy a představením opery „La traviata“ v Ná
rodním divadle.

Program oslav 100 let od vzniku Československé
republiky je na Univerzitě Karlově velmi bohatý. Po
řádá již tradiční slavnostní shromáždění v Karolinu,
konferenci rektorů evropských univerzit na téma
„Univerzita a republika: 100 let Československé/
České republiky – dědictví demokracie, humani
smu a odpovědnosti“, odbornou konferenci s ná
zvem „Univerzita a republika v letech 1918–2018:
Milníky moderních československých/českých
dějin“. FOK ve spolupráci s pražskými vysokými
školami pořádá koncert Symfonického orchestru
Hlavního města Prahy v Obecním domě. Odborné
i širší veřejnosti bude určena výstava „Univerzita
a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příbě
hů“, kulaté stoly a tematické přednášky, komento
vané prohlídky univerzitních objektů a pracovišť,
Open‑Air festival ve stylu první Československé
republiky, soutěže, dětský den a další akce.
Univerzitní nakladatelství Karolinum k oběma le
tošním výročím vydá tematické a reprezentativní
publikace i knihy určené zájemcům z řad odborné
i široké veřejnosti.
Věřím, že se k nám mnozí z Vás připojí a připome
nou si obě dvě významná výročí společně s námi.

Tomáš Zima
rektor Univerzity Karlovy
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ORGANIZAČNÍ VÝBOR OSLAV
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor UK

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prorektor pro vnější vztahy UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
prorektorka pro evropskou problematiku UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK
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1348–2018: 670 LET OD ZALOŽENÍ UNIVERZITY KARLOVY
Dne 7. dubna 1348 založil český král a římský cí
sař Karel IV. v Praze univerzitu, jež dodnes nese
jeho jméno. Jednalo se o průlomový krok, ne
boť to bylo první vysoké učení severně od Alp
a východně od francouzských hranic. Karel IV.
založil, obnovil či potvrdil také řadu dalších uni
verzit – v Cividale, Arezzu, Perugii, Sieně, Pa
vii, Lucce, Orange a v Ženevě. Založení pražské
univerzity se následně stalo podnětem vzniku
univerzit ve Vídni, Krakově, v uherské Pécsi,
a později i v Heidelbergu. Karlovi IV. proto patří
v dějinách nejen české, ale evropské vzdělanos
ti jedno z nejvýznamnějších postavení.
Karel IV. dal nově založené univerzitě do vín
ku nesnadný cíl – vyrovnat se nejlepším vyso
kým učením v Bologni, Paříži a Oxfordu. Pouze
úspěšná univerzita totiž mohla přispět k po
vznesení Českého království a k jeho pevnému
ukotvení nejen v Říši, ale i v západoevropském
politickém a sociokulturním prostoru, kam pod
le panovníka jednoznačně patřilo.
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V roce 2018 si připomínáme 670 let od založení
Univerzity Karlovy, která za dobu svojí existence
prošla mnoha proměnami, po celou dobu však
byla úzce spjata s dějinami českého, respektive
československého státu. Pokud jde o vývoj uni
verzity, v roce 1654 spojil Ferdinand III., římský
císař a český král, Karolinské učení s jezuitskou
univerzitou v Klementinu v celek s novým ná
zvem Univerzita Karlo-Ferdinandova, v roce 1882
pak byla univerzita rozdělena na Českou a Ně
meckou univerzitu Karlo-Ferdinandovu.
Události roku 1918 měly pro Českou Karlo-Fer
dinandovu univerzitu naprosto zásadní dopad,
přihlášení se k novému státnímu uspořádání
bylo takřka okamžité. Již v listopadu tohoto roku
také přijala zpět své tradiční jméno – Univerzita
Karlova. Výročí vzniku Československé repub
liky je tak rovněž výročím Univerzity Karlovy.
Tomuto významnému výročí je věnována druhá
část letošních univerzitních oslav – 1918–2018:
Univerzita a republika.
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1918–2018: 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Univerzita a republika
Sté výročí vzniku československého státu je dů
ležité také pro Univerzitu Karlovu, jejíž předsta
vitelé se hned v prvních dnech po 28. říjnu 1918
k mladé republice slovem i skutkem přihlásili.
Česká Karlo-Ferdinandova univerzita, jež záhy
přijala své dnešní jméno, byla tehdy jedinou
univerzitou s češtinou jako vyučovacím jazy
kem v republice. Právě jazyk a národnost vět
šiny posluchačů a profesorského sboru ji odli
šoval od univerzity německé, se kterou sdílela
společnou historii i nejvýznamnější historickou
univerzitní budovu – Karolinum. Stala se vzorem
pro nově založené univerzity v Brně a Bratisla
vě, pro něž zajistila značnou část prvních pro
fesorských sborů. Odborníci z řad členů akade
mické obce Univerzity Karlovy se na veřejném
životě Československa podíleli v mnoha oblas
tech – jako ministři a ministerští úředníci, jako
diplomaté nebo experti v řadě vědních odvětví.
Absolventy univerzity byly také některé přední
osobnosti české kultury. I oba první prezidenti
ČSR náleželi původně mezi členy profesorského
sboru Filozofické fakulty pražské univerzity.
Významné, byť ne vždy pozitivní milníky českých
a slovenských dějin 20. století se logicky odrá
žely i v postavení Univerzity Karlovy. V roce 1939
to byli především její studenti, kteří 17. listopa
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du zaplatili ztrátou osobní svobody a v několika
případech i životem za otevřený protest proti
nacistické okupaci. V únoru 1948 patřili studen
ti pražských vysokých škol v čele s UK mezi ty,
kteří se otevřeně postavili proti komunistickému
převratu. Jen o dva měsíce později se důsledky
únorových událostí projevily v deformovaném
průběhu oslav 600. výročí založení pražské uni
verzity, intenzivně plánovaných ve formě velké
národní slavnosti. Zatímco symbolem událostí
z listopadu 1939 je student lékařské fakulty Jan
Opletal, v případě okupace Československa ar
mádami Varšavské smlouvy a protestů proti ní
se stal podobným symbolem student Filozofické
fakulty Jan Palach. Právě k jeho odkazu se hlási
li demonstranti v rámci „Palachova týdne“, jímž
byly na počátku roku 1989 odstartovány událos
ti vedoucí k dalšímu 17. listopadu, jehož výročí si
každý rok připomínáme.
Vedle dějinných symbolů a událostí „velkých dě
jin“, které jsou pevnou součástí komplikovaného
vývoje českých zemí a Slovenska ve 20. století,
byla a stále je Univerzita Karlova prostřednic
tvím svých absolventů přítomna také v každo
denním životě naší země. Bez alumni UK nejsou
myslitelné nejen „velké“ československé/české
dějiny, ale ani dějiny regionů a obcí, v nichž pů
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sobili a působí na školách, v nemocnicích, úřa
dech, výzkumných institucích, samosprávných
sborech atd. Akademická přísaha z nich činí
jedno pomyslné společenství a spojuje je s je
jich předchůdci v předchozích staletích, kteří
se ve svých individuálních osudech stali nositeli
české vysokoškolské vzdělanosti.
Pražské vysoké učení se přes všechny peripe
tie svého institucionálního vývoje vždy hlásilo
ke svým tradicím, zejména k osobnosti pro
zíravého a velkorysého zakladatele Karla IV.
Vzhledem k dramatickým událostem z let 1848
a 1948 bylo teprve půlkulaté výročí v roce 1998
příležitostí k oslavám nenarušeným vnějšími
politickými vlivy. Ohlédneme-li se za stoletím
uplynuvším od vzniku Československa, vidíme
zcela zřetelně, že období od roku 1989 je zatím
nejstabilnějším a nejdelším souvislým úsekem
v moderním vývoji Univerzity Karlovy, kdy se
může těšit ze skutečné svobody a autonomie.
Pohled na dějinné zlomy v české a slovenské
historii 20. století (1918–1938/39–1945–1948–
1968–1989) by měl být dostatečnou připomín
kou toho, že podmínky pro pokračování součas
ného směřování univerzity nejsou předem dané
a zaručené, ale je nutné o ně neustále usilovat.
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Slavnostní shromáždění
členů akademické obce
5. dubna 2018
Velká Aula, Karolinum, 14.00 hod.
Pořádá Univerzita Karlova

Výročí 670 let vzniku Univerzity Karlovy bude
zahájeno Slavnostním shromážděním zástupců
akademické obce, veřejného života a významných zahraničních hostů ve Velké Aule Karolina.
Shromáždění projevem zahájí rektor Univerzity
Karlovy prof. Tomáš Zima. Proslovy pronesou
předseda Senátu Parlamentu České republiky
Milan Štěch a prezident Coimbra Group prof. Ludovic Thilly. Přednášku na téma „Schopnost
české populace vnímat rizika“ bude mít emeritní děkan 3. lékařské fakulty prof. Michal Anděl.
V rámci shromáždění budou udělena významná
ocenění – Cena Miloslava Petruska za prezentaci, cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin
a podpora Donatio Universitatis Carolinae. Závěrem si návštěvníci poslechnou Českou píseň
od Bedřicha Smetany v podání Smíšeného sboru
Pedagogické fakulty Collegium paedagogicum
pod vedením Mgr. Marka Valáška.
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Udělení čestných doktorátů
6. dubna 2018
Velká Aula, Karolinum, 13.00 hod.
Pořádá Univerzita Karlova

Součástí oslav 670. výročí založení bude také
udělení nejvyšší akademické pocty, kterou
může univerzita vyznamenat. Čestné vědecké
hodnosti doktora honoris causa obdrží dva vědci
světového významu.
Prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D. působil v letech
2009–2015 jako generální ředitel Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), největšího
vědeckého centra na světě. Celou svou kariéru
se zabývá konstrukcí a využitím velkých detekčních systémů pro studium interakcí elektronů
s pozitrony.
Prof. Thomas Evan Levy, profesor antropologie
na Kalifornské univerzitě v San Diegu, je jednou
z hlavních postav současného vědeckého bádání v oblasti vývoje civilizací. V posledních letech
se intenzivně věnuje práci ve sféře tzv. cyber
archaeology, tedy použitím nejnovějších hi-tech
technologií zajištujících dokumentaci archeologického výzkumu a její interpretaci.
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Den otevřených dveří Karolina
7. dubna 2018
Karolinum, 10.00—17.00 hod.
Pořádá Univerzita Karlova
V rámci oslav 670 let založení Univerzity Karlovy
budou zpřístupněny prostory historické budovy
Karolina. Návštěvníky přivítá univerzitní pedel
v historickém oděvu a během prohlídky se budou moci seznámit s historií univerzity, s jejími
významnými osobnosti a událostmi.
Jsou připraveny komentované ukázky univerzitních talárů, výstava univerzitních insignií s vysvětlením jejich složité symboliky, prof. Jan Royt
bude přednášet na téma významných památek
Univerzity Karlovy. Další odbornou přednášku
na téma stavební vývoj a historie budovy Karolina povede PhDr. Michal Patrný. Ve Velké aule se
uskuteční krátké varhanní koncerty.
Pro rodiče s dětmi je připravena dětská dílna a zábavná vědomostní hra. Ty nejšikovnější budou odměněny replikou starých dukátů. Návštěvníci se
setkají i se samotným zakladatelem Univerzity,
Karlem IV. a jeho chotí, a to v podobě herců v dobových kostýmech. Jako narozeninový dárek obdrží každý 670. návštěvník malou pozornost a speciální prohlídku do běžně nepřístupných prostor.
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Představení v Národním divadle
La traviata
7. dubna 2018
Národní divadlo, 19.00 hod.
Pořádá Univerzita Karlova

Na závěr oslav 670 let svého založení zve Univerzita Karlova účastníky oslav, představitele UK, hosty a přátele na operní představení
„La Traviata“ v Národním divadle.
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HLAVNÍ AKCE
Společenské a kulturní události
určené akademické obci, tuzemským
a mezinárodním hostům oslav.
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Slavnostní shromáždění
členů akademické obce
a veřejnosti
25. října 2018
Velká aula, Karolinum
Pořádá Univerzita Karlova
Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina
je jednou ze stěžejních částí univerzitních oslav
100. výročí vzniku Československa. Členové
akademické obce se na něm setkají se zástupci
zahraničních univerzit, společenského a veřejného života. Shromáždění připomene významnou roli univerzitního prostředí v dějinách československého/českého státu a seznámí hosty
s „osudovými momenty“ národních dějin, během nichž studenti, absolventi a profesoři UK
přispěli k budování československé společnosti.
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Mezinárodní rektorská konference – Univerzita a republika:
100 let Československé/České republiky – Dědictví demokracie,
humanismu a odpovědnosti
24.—25. října 2018
Vlastenecký sál, Karolinum
Pořádá Univerzita Karlova

Univerzita Karlova pořádá v jubilejním roce 2018
u příležitosti stého výročí založení Českoslo
venské republiky mezinárodní rektorskou kon
ferenci s názvem „University and the Republic.
100 years of Czechoslovakia / Czech Republic –
Legacy of Democracy, Humanism and Responsibility – Univerzita a republika: 100 let Československé / České republiky – Dědictví demokracie,
humanismu a odpovědnosti“.
Na konferenci vystoupí přední osobnosti Uni
verzity Karlovy i zástupci významných zahra
ničních vysokých učení, jako jsou například
Oxfordská univerzita, Univerzita v St. Andrews,
Vídeňská univerzita, Jagellonská univerzita
nebo Evropský univerzitní institut.
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Cílem konference je prezentovat důležitá té
mata související se založením Československé
republiky v mezinárodním kontextu. Zahájení
konference se zúčastní evropská komisařka
pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rov
noprávnost žen a mužů Věra Jourová. V jed
notlivých panelech budou zástupci UK a čes
kých i zahraničních vysokých učení diskutovat
o historické i současné roli univerzit. Příspěv
ky jednotlivých účastníků budou, jak napoví
dá název konference, zaměřeny na téma dě
dictví demokracie, humanismu a odpovědnosti
univerzit v dnešním světě. Jednacím jazykem
konference je angličtina.
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Konference Univerzita a republika
1918—2018
23. října 2018
Vlastenecký sál, Karolinum
Pořádá Univerzita Karlova

Konference, jíž se budou účastnit přední od
borníci Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR
a dalších významných institucí, se bude snažit
v chronologicky koncipovaných sekcích přiblí
žit akademické obci i širší odborné veřejnosti
důležitá témata novodobých československých
a českých dějin, spojených s tzv. „osmičkový
mi výročími“ (1918, 1938, 1948, 1968, 1988/89).
Půjde o analýzu zlomových okamžiků utvá
ření československé a české státnosti. Dru
hým cílem konference bude propojit odborný
a populárně naučný přístup a oslovit – kromě
odborníků – také širokou veřejnost, inicio
vat a případně moderovat společenskou dis
kuzi na dané téma s cílem rozvíjet povědomí
o spojení zásadních momentů národních dě
jin s aktuálními problémy dneška. Výstupem
konference bude odborná monografie vydaná
v nakladatelství Karolinum.
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Slavnostní koncert ke 100. výročí
vzniku republiky
28. října 2018
Obecní dům, Praha
Pořádá Symfonický orchestr Hlavního města Prahy
ve spolupráci s pražskými vysokými školami

Univerzita Karlova a další pražské vysoké ško
ly si připomenou 100. výročí vzniku Česko
slovenské republiky slavnostním koncertem
Symfonického orchestru Hlavního města Prahy
v Obecním domě.
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AKCE PRO VEŘEJNOST
Kulturní a společenské události
určené široké veřejnosti.

CSbrochure-BLOK_TISK2.indd 36

26.04.18 11:09

CSbrochure-BLOK_TISK2.indd 37

26.04.18 11:09

CSbrochure-BLOK_TISK2.indd 38

26.04.18 11:09

Výstava Univerzita a republika:
100 let – 100 předmětů – 100 příběhů
9. květen (vernisáž v 17.00) — 30. září 2018
Křížová chodba Karolina
Pořádá Univerzita Karlova
Univerzita Karlova přispěje k oslavám 100. výročí
vzniku Československa rovněž výstavou „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“. Připomene sto let soužití univerzity a státu
prostřednictvím stovky výjimečných exponátů,
z nichž každý bude reprezentovat jeden rok z období 1918—2018.
Výstava se zaměří na známé i méně známé příběhy z dějin vědy a vzdělávání, ale i dějiny politiky a každodennosti. Návštěvníci se dozvědí, kdo
z profesorů napsal první verzi československé
ústavy, kteří dva absolventi se setkali na jedné
bankovce, jak vznikla výroba náhradních kovových kloubů v Poldi Kladno či jaký suvenýr
si přivezl absolvent a externí vyučující katedry
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žurnalistiky FSV UK Robert Záruba z olympiády
v Naganu. Mezi nejvzácnější exponáty budou
patřit Nobelova cena pražských absolventů Gerty a Carla Coriových (1947), nádoba z hrobky
vezíra Ptahšepsese objevená československými egyptology (1958), Nobelova cena Jaroslava Heyrovského (1959), aktovka Jana Palacha
(1969), žezlo Fakulty humanitních studií (2000)
či Templetonova cena profesora Tomáše Halíka (2013). Jaký předmět nejlépe vystihne rok
2018, rozhodnou svými návrhy sami návštěvníci. Do prozatím prázdné vitríny bude doplněn
v posledních dvou týdnech konání výstavy.
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Výstava významných insignií
Univerzity Karlovy
1. prosince 2018 (vernisáž v 17.00) — 31. ledna 2019
Císařský sál, Karolinum
Pořádá Univerzita Karlova

Výstava významných insignií Univerzity Karlovy
představí univerzitní a fakultní insignie – předměty vysokoškolské symboliky v jejich nejreprezentativnější podobě. Na příkladu těchto
mistrovských děl užitého umění budou představeny jak starší dějiny UK, tak život nových fakult
a univerzitních oborů, které vznikly po roce 1918.
Druhým cílem výstavy je dokumentovat na příkladu insignií úzký vztah mezi děním na Univerzitě Karlově a „velkými dějinami“ československého/českého státu.
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Kulaté stoly a cyklus přednášek
k „osmičkovým výročím“
Koná se v průběhu celého roku 2018
Vlastenecký sál, Karolinum
Pořádá Univerzita Karlova

Kulaté stoly a cyklus přednášek přiblíží odborníkům i zájemcům o dějiny z řad široké veřejnosti
zajímavá i aktuální témata, související se vznikem Československé republiky a s dalšími významnými okamžiky československé státnosti.
Vybraní hosté budou v rámci kulatých stolů s návštěvníky diskutovat a hledat inspirující pohledy
na daná témata. Projekt usiluje o podporu hodnot občanské společnosti s vědomím, že právě
univerzitní půda by měla hrát důležitou roli při
rozvoji demokracie a svobody.
Přednášky budou věnovány klíčovým událostem
československých a českých moderních dějin
v klasickém akademickém formátu. Pod vedením vybraných vysokoškolských pedagogů se
zájemci seznámí s utvářením československého státu a dalšími zásadními momenty našich
dějin, stejně jako s přínosem Univerzity Karlovy
ke vzniku Československa v roce 1918.
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Témata kulatých stolů:
• První světová válka a vznik Československa
(1914—1918)
• Tragický rok 1938: Československo a Evropa
v předvečer druhé světové války
• Únor 1948: počátek cesty ke komunistické
totalitě
• Naděje, která pohasla: Československo
v roce 1968
• Od pozdní totality k demokratickému státu:
Československo/Česká republika v letech
1988—1993
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Konference
Vznik „vítězných“ nástupnických
států Československa a Polska:
role sportu při vytváření nové
státní identity
11. května 2018
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Konferenci pořádají: Fakulta tělesné výchovy
a sportu UK a Fakulta sociálních věd UK
s Pedagogickou fakultou Akademie
im. Jana Długosza Częstochowa

Šest českých a šest polských historiků představí na vybraných tématech z období mezi dvěma
světovými válkami podíl sportovců obou zemí
na formování státní/národní identity, kterou si
oba nově zrozené státy po první světové válce
pracně vytvářely.
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Mezinárodní sympozium
O češtině jako cizím jazyku.
Sto let vývoje českého jazyka
a literatury v samostatném státě
14.—17. srpna 2018
Filozofická fakulta UK
Pořádá Ústav bohemistických studií FF UK

IX. mezinárodní sympozium O češtině jako cizím
jazyku se uskuteční v rámci Letní školy slovanských studií 14.–17. srpna 2018 v Praze. Tématem
sympozia bude sto let vývoje českého jazyka
a české literatury v samostatném státu.

Na závěr sympozia navštíví jeho účastníci
(na pozvání Nadání Josefa a Zdenky Hlávkových)
zámek v Lužanech, kde se uskuteční jejich setkání s představiteli Hlávkovy nadace, prohlídka
zámku, koncert a diskuze s významnou osobností českého kulturního života.

Sympozium umožní setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se
češtinou jako cizím jazykem. Cílem sympozia je
reflexe jazykového a literárního vývoje v historickém rámci stoleté existence samostatného československého/českého státu a diskuze
o současném stavu výuky češtiny jako cizího
jazyka ve světě, seznámení se s novými vědeckými poznatky a prezentace nových učebních
materiálů a elektronických aplikací.
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Komentované prohlídky
univerzitních objektů a pracovišť
27.—28. října 2018
Karolinum, Filozofická, Katolická teologická,
Právnická a Přírodovědecká fakulta
Pořádá Univerzita Karlova

Jednotlivé fakulty a součásti Univerzity Karlovy se vyvíjely v úzké návaznosti na formování
československé státnosti, ve většině případů
bezprostředně reagovaly na důležité dějinné
okamžiky (prvorepublikový entuziasmus, česko-německé střetávání před druhou světovou
válkou, snaha komunistického režimu o přetvoření vysokého školství k vlastnímu obrazu atd.).
Mezi zpřístupněné objekty patří univerzitní areál Karolina, budovy Filozofické, Katolické teologické, Právnické, Přírodovědecké, 1. lékařské
fakulty UK a budova Purkyňova ústavu. Cílem je
seznámit zájemce s historií i současnou činností a využitím univerzitních objektů a pracovišť.
Zájemci se seznámí rovněž s ideovými koncepty
vzdělávací politiky Československa/České republiky v moderních dějinách.
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Open-air Festival
První republika
15. září 2018
Vyšehrad, Praha
Festival společně pořádají
1. lékařská fakulta UK
a Univerzita Karlova
ve spolupráci s Českou televizí

Festival je koncipován jako připomenutí atmosféry první Československé republiky. Cílem je
představit dobové reálie, rozkvět československé kultury a vzdělanosti za první republiky.
Kromě zábavních prvků si klade také edukativní
cíle a chce seznámit návštěvníky s historií a životem novodobé československé společnosti.
Program bude rozdělen na tři části: dopoledne
a odpoledne se ponese v historickém duchu,
budou prezentovány legionářské tradice, polní
nemocnice, nebudou chybět staré automobily, ani dobové kostýmy, stánky s občerstvením
a „pivní stezkou“, ani dílničky pro děti. Večerní
část bude vyhrazena koncertům známých kapel. Vedle hlavního programu se uskuteční též
doprovodné aktivity, například scénické čtení,
biograf – promítání starých československých
filmů a swingová tančírna.
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Návštěvníci se budou moci po celý den zapojit
do vědomostní soutěže: na jednotlivých stanovištích budou připraveny otázky z historie,
po splnění úkolů a vyplnění soutěžního listu
proběhne losování o ceny. Díky jedinečnému
spojení zábavních a volnočasových aspektů
akce s jejím edukativním rozměrem budou moci
návštěvníci všech generací i zájmů upevnit svůj
vztah k československé/české kultuře, tradici
a národní identitě.
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Festival Noc fakulty
Fakulta československá
7. listopadu 2018
Právnická fakulta UK
Pořádá Právnická fakulta UK

Druhý ročník festivalu Noc fakulty se po loňské
„fakultě mezioborové a multidimenzionální“
v roce 2018 promění ve „fakultu československou“. U příležitosti oslav 100 let od založení
Československa bude festival věnován významným výročím, kterými nejstarší československá
právnická fakulta procházela spolu s československým státem.
Pro návštěvníky budou připraveny přednášky
z různých odvětví právních věd i věd příbuzných. Festival bude také součástí Týdne vědy
a techniky AV ČR. Pro zájemce o jiné oblasti budou připraveny přednášky lékařů, filozofů, politologů a přírodovědců. Účastníci budou moci
vyslechnout pamětníky historických událostí,
prohlédnout si výstavu, svézt se unikátním výtahem páternoster nebo absolvovat praktické
workshopy. Prostor bude i na příjemná setkání
při hudbě a tanci.
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Soutěžní kvíz pro střední školy

Dětský den

16. května 2018
Pedagogická fakulta UK

28. září 2018
Karolinum

Pořádá Pedagogická fakulta UK

Pořádá Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta UK pořádá soutěž fakultních středních škol. Soutěžit bude šest týmů
v šesti různých tematických okruzích, které budou obsahovat otázky a úkoly k výročím z let
1918–2018 (film, hudba, slavné osobnosti, společenský život, česká a evropská politika a Tomáš
Garrigue Masaryk). Vítězové budou odměněni
cenami. Projekt má za cíl připomenout „hravou
formou“ jednotlivá výročí z různých perspektiv
– politické, hospodářské, kulturní či každodenní.

Dětský den chce zábavnou formou uvést děti
a mládež především do atmosféry první Československé republiky, ale i do dalších období moderních národních dějin.
Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s legionářskou tradicí v období první republiky (uniformy, zbraně atd.), s prvorepublikovou módou,
poznají styl života a osvojí si dovednosti svých
prarodičů (použití kolovratu, jednoho z prvních
šicích strojů, psaní na historickém psacím stroji
aj.) Bude zde prezentován i rozdíl mezi životem
ve městě a na venkově za první republiky.
Doprovodný program zajistí hudební produkce,
loutkové divadlo a výtvarná dílna s tématem
dětských ilustrací umělců první republiky.
Součástí akce bude hra v centru Prahy pro rodiče a děti inspirovaná dílem Karla Čapka. Cílem je
přiblížit dětem zábavnou i poučnou formou důležité momenty československých/českých moderních dějin. Děti tak získají přehled o klíčových
událostech naší národní historie.
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REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACE
U příležitosti oslav bude vydána
řada odborných i populárně-naučných publikací.
PUBLIKACE K 670. VÝROČÍ ZALOŽENÍ UNIVERZITY KARLOVY
PUBLIKACE K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
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Křest knih a publikací vydaných
k oslavám 670 let založení
Univerzity Karlovy a 100 let
Univerzita a republika
25. října 2018
Vlastenecký sál, Karolinum
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Univerzita republice – republika
univerzitě
Tomáš Zima a Martin Kovář (eds.)

Publikace představí formou rozhovorů desítku velvyslankyň a velvyslanců České republiky
– ve všech případech absolventů různých fakult Univerzity Karlovy, jejich osobní vzpomínky
na léta studií, na to, co jim naše univerzita dala,
na dobu a na politické poměry, kdy studovali,
stejně jako to, jak ve své náročné a zodpovědné profesi mohou pomoci a pomáhají Univerzitě
Karlově v zemích, kde v minulosti působili, respektive kde v současné době působí.

26.04.18 11:09

Čestní doktoři Univerzity Karlovy
v Praze 1848—2015
Josef Petráň a Lydie Petráňová

Tradice udílení doktorátů honoris causa, na západoevropských univerzitách počínající již koncem 15. století, se na pražské univerzitě ujala
později a z poněkud odlišných podnětů. Poprvé
hromadně poctila řadu významných osobností
čestnými doktoráty a čestným členstvím v doktorských kolegiích v roce 1848, aby dodala většího lesku jubilejním oslavám pětistého výročí
svého založení. Udílením čestných doktorátů
posilovala univerzita národní vzdělaneckou elitu, ale též zvyšovala svou mezinárodní prestiž.
Při výběru kandidátů se až do roku 1945 střetávaly na univerzitní půdě často protichůdné nacionálně-ideologické názory a zájmy, a to i po rozdělení univerzity na českou a německou v roce
1882. Autoři se snaží postihnout převažující názorové trendy v jednotlivých dějinných obdobích
a zároveň i míru ovlivňování akademické svobody ze strany státu. Kniha je proto strukturována
s ohledem na dějiny vysokého učení i na obecný
společenský vývoj. Oslavy šestistého výročí za-
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ložení Univerzity Karlovy, jejichž vyvrcholením
měla být 8. dubna 1948 promoce čestných doktorů z řad významných zahraničních osobností,
neblaze poznamenal nedávný únorový komunistický převrat, stejně jako celé následující období. K nápravě mohlo dojít až po listopadu 1989
dodatečným oceněním a převzetím diplomů.
Čestné doktoráty udělené 8. dubna 1998 v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy se již řídily zásadami zakotvenými posléze
v novém řádu pro udělování doktorátů honoris
causa z roku 2000: udělovat ocenění osobnostem, které se v mezinárodním měřítku zasloužily
o rozvoj vědy nebo kultury ve prospěch lidstva
a mají vztah k Univerzitě Karlově.
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Praha univerzitní

Univerzitní profesor

Josef Petráň a Lydie Petráňová

Tomáš Garrigue Masaryk

Svazek „Praha univerzitní“ Josefa a Lydie Petráňových, zařazený do edice Praha, propojuje akademický život s kulturním a politickým děním
v české metropoli. Na základě těchto souvislostí
je na časové vertikále od roku 1348 sledován postupný vznik a rozvoj Univerzity Karlovy a poté
dalších osmi veřejných a dosud činných vysokých škol: ČVUT (1718), AVU (1799), VŠUP (1885),
AMU (1945), VŠZ (1952, nyní Česká zemědělská
univerzita), VŠCHT (1952), VŠE (1953) a Policejní
akademie (1993).

TGM, prezident Osvoboditel, nebyl jen politikem. Po většinu života byl též vědcem, filozofem
a pedagogem. Jeho rozsáhlé dílo je dobře zdokumentované a společenské vědy uznávají jeho
roli nejen v oblasti politiky. Méně známý je přínos TGM na poli sociologie, kterou přitom svými
teoretickými východisky napomohl založit jako
moderní vědecký obor.
Publikace obsahuje ukázky z Masarykových významných spisů a přednášky, které odhalují prolínání politiky a sociální teorie, tedy jev velmi
charakteristický pro jeho myšlení. Pro představu uveďme díla „Sebevražda“, „Moderní člověk
a náboženství“, „Podstata a metoda sociologie“, „Rusko a Evropa II“. Masaryk je tak čtenáři
představen jako akademik a vědec, který svými
přednáškami, publikační i veřejnou činností spoluzaložil vědní obor sociologie; zároveň je ukázáno jeho humanitní a státotvorné myšlení v novém kontextu.
Kniha představuje například Masarykův pohled
na Comta, vztah Jana Husa a české reformace,
jeho vnímání bolševismu, teoretické základy
Masarykova názoru na význam práce jako takové, vztah demokracie a teokracie atd.
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Rozhovor

T. G. Masaryk a teologie

Jiří Přibáň a Karel Hvížďala

Ctirad Václav Pospíšil

Kniha rozhovorů Karla Hvížďaly s profesorem
právní filozofie v Cardiffu Jiřím Přibáněm se věnuje hlavně tématům spojeným se státem, státností a národem v dějinách i dnes. Dotkne se
i vztahu médií ke státu, evropské identity a smyslu dějin české státnosti.

Publikace představuje život a dílo prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z pohledu dnešního katolického teologa.
Čtivý text se mimo jiné dotkne vztahů TGM s (nejen) českými katolickými teology, jeho vztahu
k Rakousku i jeho velkého tématu – hilsneriády.

Profesor Přibáň je přední český právník a sociolog. V roce 2002 získal profesuru v oborech
teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001
působí na Cardiff Law School, University of Wales. Přednášel například na Stanford University,
New York University nebo University of California, Berkeley. Karel Hvížďala je významný český
novinář, dramatik a spisovatel.
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T. G. Masaryk a židovství

TGM and Antisemitism

Miloš Pojar

Robert Burton Pynsent

Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah Tomáše Garrigue Masaryka k Židům a židovské
otázce v českém i evropském kontextu. Pokouší
se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely Masarykovy
postoje. Závěrečné kapitoly se věnují situaci Židů
v první republice, prezidentově cestě do Palestiny v roce 1927 a v přehledu také zájmu TGM o některé významné židovské osobnosti, jakož i názory těchto učenců a politiků na Masaryka a jeho
působení v průběhu několika desetiletí. Anglický
překlad ve zhuštěné syntéze prezentuje historikům či judaistům Masarykovy názory roztroušené v jeho publikacích a projevech pro zahraniční
čtenáře dosud nepřístupných.

Pro známého britského bohemistu je postava
zakladatele Československa jedním z celoživotních témat a antisemitismus české společnosti
předmětem četných objevných studií. S přihlédnutím k nejnovějšímu bádání (Spisy TGM, svazek 23, věnovaný hilsneriádě) a vlastním dlouholetým literárním výzkumům ukazuje Pynsent
Masaryka nikoli jako tradičního ochránce Židů
a bojovníka za práva druhých, ale především
jako člověka, jehož názor na „židovskou otázku“ se vyvíjel. Česká společnost nebyla ve středoevropském kontextu výjimečná neexistencí
antisemitismu, ale Masarykovou osobností, což
neznamená, že není potřeba podoby historického antisemitismu připomínat a podrobovat provokativním výzkumům.
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Filosofie en noir

Rozhovory se Švehlou a o Švehlovi

Miroslav Petříček

Eduard Kubů a Jiří Šouša (eds.)

Kniha vychází ve dvou jazykových verzích vznikajících souběžně. Jejím základem jsou autorovy přednášky o roli, a vůbec možnosti filozofie
v současném světě. Je originálním přihlášením
se k velkým západoevropským debatám o myšlení po holocaustu, které tvoří základ poválečného myšlenkového světa Evropy. Neuchopitelnost
zkušenosti, (ne)možnost svědectví, setkání jsou
nahlíženy v široké perspektivě od triviální literatury po Derridu, Agambena či Didi-Hubermana.

Kritická edice významných pamětí Karla Mečíře
(agrárního diplomata a žurnalisty) o Antonínu
Švehlovi. Paměti přinášejí živý, čtivý historický
pramen o Antonínu Švehlovi, do jisté míry připomíná Čapkovy rozhovory s TGM. O Švehlovi, jeho
dětství, kariéře a vztahu k TGM se čtenář dozví
prostřednictvím množství faktů a výroků do té
míry zákulisně osobních a principiálně neveřejných, že by v „dobrých“ pamětech formujících
mýtus profilové osobnosti nebyly či býti neměly.
Text pamětí opatřený interpretativním vědeckým aparátem vysvětlujícím dobové kontexty
bude doplněn o studii o K. Mečířovi, fotografiemi
a dobovými dokumenty.
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Univerzita Karlova připravila pro výročí 100 let Univerzita
a republika řadu upomínkového porcelánu
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GENERÁLNÍ PARTNER

Hlavní partner

Partneři

Partneři segmentu

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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